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Samen stappen zetten naar een toekomstgerichte gemeente 

In de afgelopen periode is nagedacht over de toekomst van de Protestantse Gemeente Ede.  

De Algemene Kerkenraad heeft deze maand een voorgenomen besluit besproken met de 

wijkkerkenraden. Dit is een aanpassing van het voorgenomen besluit dat in juli is gepresenteerd. In 

dit nieuwe voorgenomen besluit staan de stappen die de in totaal 3.500 gemeenteleden, 

vrijwilligers en beroepskrachten in de gemeente Ede met elkaar kunnen gaan zetten om samen te 

bouwen aan een toekomstgerichte geloofsgemeenschap. 

De samenvoeging van de vijf wijkgemeenten (Beatrixkerk, De Open Hof, Harskamp, Noord en Tabor) 

in één nieuwe gemeente biedt kansen. In de afgelopen jaren zijn goede ervaringen met 

samenwerking tussen de wijken opgedaan op het gebied van diaconaat, gezamenlijk jeugdwerk en 

pastorale taken. Vanaf 1 januari 2023 volgt meer samenwerking onder andere in het vormgeven van 

de Erediensten, denk aan oa kosters, opnameteams, liturgie, roosters. Daarnaast is ‘Bespreek het 

Samen’ al jarenlang een geslaagd voorbeeld van samenwerking. 

Tegelijkertijd zijn ingrijpende wijzigingen nodig om als kerkelijke gemeente toekomstbestendig te 

zijn. Een teruglopend aantal kerkleden en oplopende kosten voor energie en onderhoud van de 

kerkgebouwen maken maatregelen noodzakelijk. De sluiting van een aantal kerkgebouwen is helaas 

onvermijdelijk. Liever de energie steken in de opbouw van de gemeente dan in stenen. Door 

kerkgebouwen af te stoten ontstaat een sluitende meerjarenbegroting die door de PKN goedgekeurd 

kan worden. Hiermee is er ruimte om een nieuwe predikant te beroepen voor de Protestantse 

Gemeente Ede. 

Zijn we er dan? Nee, het voorgenomen besluit is eerder een vertrekpunt dan een eindpunt. In alle 

eerdere bijeenkomsten met kerkenraadsleden en gemeenteleden zijn uitgangspunten geformuleerd. 

Deze geven richting aan de toekomstige keuzes die we met elkaar gaan maken en laten zien dat we 

elkaar vinden op fundamentele zaken. Denk in dit kader aan de bijbel als bron, ontmoetingen tussen 

mensen stimuleren en ruimte voor pluriformiteit.  

We streven ernaar samen daadwerkelijk één gemeente te vormen met ruimte voor meerdere 

vormen van geloofsbeleving. Om hieraan vorm en invulling te geven gaan vanaf 1 september 2023 

alle wijken op in één gemeente met twee kerkgebouwen: vooralsnog De Beatrixkerk en De Open Hof. 

Om u hierover nader te informeren volgen wijkbijeenkomsten over het voorgenomen besluit waarin 

u uw aandachtspunten en ideeën, maar ook uw zorgen en verlangens kunt delen. Alle reacties 

worden verzameld en meegenomen bij de verdere besluitvorming. 

Voor meer informatie over het voorgenomen besluit van de Protestantse Gemeente Ede en het 

rapport over de kerkgebouwen van de Stichting Kerkelijk waardenbeheer verwijzen we u naar de 

website https://www.protestantsegemeente-ede.nl/.  

Dit rapport is opgesteld op verzoek van de Algemene 

Kerkenraad tot een globale verkenning van de toekomstige 

bruikbaarheid van onze gebouwen. Deze globale verkenning 

resulteert in wat nu voorligt en kunnen we vervolgens na 

formele besluitvorming gebruiken bij diepgravender onderzoek 

naar bijvoorbeeld verduurzaming van de Beatrixkerk. 
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